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INFORMACE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 
 
v souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 
docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Vážení rodiče předškoláků, 

připravili jsme pro Vás soubor informací k zápisu do 1. ročníku. 
Gisela Kostelecká, ředitelka školy 

 

ORGANIZACE ZÁPISU 
 
Co chystáme před zápisem do 1. ročníku? 
Rezervace na zápisové dny! 

✓ Vyhovuje vám předem stanovená hodina zápisu?  
✓ Využijte rezervační systém v aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/ 
✓ V přízemí budovy školy nabízíme zápis bez objednání 
✓ V 1. patře organizujeme zápis pro objednané  

✓ Pro oba zápisové dny jsme k dispozici od 13.00 do 18.00 hodin 
 
Termíny: 

• Vydávání žádosti pro zápis dítěte do základní školy/odklad povinné školní docházky:  

               1. 4. 2022 – 21. 4. 2022 

• Příjem žádosti v tištěné formě základní školou = zápis do 1. ročníku:  
 
               20.4. 2022 - 21. 4. 2022 v budově školy  
 
Třídní učitelky: Mgr. Edita Havránková, Mgr. Barbora Kárská, Ing. Marcela Makarová 

 
Základní informace 
 
Povinná školní docházka  
 
ve školním roce 2022/2023 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.  
Výjimečně mohou být zapsány i děti narozené od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.   
 
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016 k plnění povinné školní 
docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte 
narozeného od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení 
a odborného lékaře, která k žádosti o přijetí přiloží zákonný zástupce. 
                                                                                                                                                  

Odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce 
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní 
docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 
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školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné 
školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.  
                                                                                                                                         
 

K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2021 udělen odklad povinné školní docházky. 

Chcete podat žádost o odklad? 

• Vyplňte žádost o odklad na webové aplikaci https://zapisyzs.pardubice.eu/ 

 

• Ve dnech přijímaní žádostí základní školou 20. 4. 2021 - 21. 4. 2021 = zápisu do 1. ročníku 

přinesete s sebou vygenerovanou žádost o odklad povinné školní docházky z aplikace, dále 

doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře 

nebo klinického psychologa. 

• V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitelka školy 
k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem 
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. 

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předáme vám informace 
o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.  

 
Kritéria pro přijímání žáků najdete v příloze č.1 
 

Kapacita tříd prvního ročníku 
Otevíráme dvě standardní třídy a jednu třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky a 
logiky 
Průběh z 

PRŮBĚH ZÁPISU 

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno 
i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších 
činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.  

(§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání) 

Popis formální části zápisu 
Příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude ve všech školách zřizovaných 
statutárním městem Pardubice v termínu od 20. do 21. dubna 2022 dle informacích zveřejněných na 
webových stránkách vybrané školy. 

Žádost o přijetí dítěte nebo o odklad školní docházky si připravíte pomocí 
aplikace https://zapisyzs.pardubice.eu. V termínu od 20. do 21. 4. 2022 je nutné žádost podat do 
vybrané základní školy.  

Přílohy k žádosti o přijetí: 

• Kopie rodného listu dítěte – vždy 
• Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, 

popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se 
statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena 
užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo 
zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů: 

https://zapisyzs.pardubice.eu/
https://zapisyzs.pardubice.eu/
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• předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo 
osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající 
nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o 
vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz) 

• doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese, 
• doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu 

na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka, 
• doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných 

případech, než je uvedeno výše. 

• Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2022 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, 
příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím 
sdělením urychlíte proces řízení). 

Přílohy k žádosti o odklad: 

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 
podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud 
je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a 
odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle 
do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

• Kopie rodného listu dítěte – vždy 
• Stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy 
• Posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení – vždy 

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad 
bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění. 

Pozor – vyplněním žádosti v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je 
třeba provést výše uvedeným způsobem. 

Příjem žádostí = ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU proběhne 20.4.2022 a 21.4.2022 

Pro seznámení s prostředím školy, třídními učitelkami a kolektivem třídy připravíme PŘIJATÝM DĚTĚM 
doprovodné akce školy. 

Informace o akcích a termínech včas zašleme a zveřejníme na webu školy.  

Popis motivační část zápisu 

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytvářejí 
prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte. 

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na posouzení 
určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň školní 
připravenosti dítěte.  

Na co se můžete těšit u nás? 

✓ Budeme si ve společnosti broučků a květin povídat, kreslit, počítat, hrát si, sestavovat, skládat, 
ukazovat, přemýšlet, recitovat, hledat, kombinovat, bádat, řadit ..., 

✓ projdeme zábavnou a hravou formou stanoviště, 
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✓ pamětní list a malý dárek čeká na každého předškoláka, stejně jako usměvavé paní učitelky a děti 
z naší školy. 

 

Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte? 

Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení 

vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy 

• znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o 
podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o 
závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, 

• údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv 
na průběh vzdělávání.  

Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona a zpracovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na 
rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte. 

Informace pro zákonného zástupce 

• vyučovacím jazykem školy je jazyk český 

• nerovnoměrnosti vývoje dítěte je možné vyrovnat docházkou do mateřské školy, případně 
do přípravné třídy základní školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj 
dítěte (v případě udělení odkladu školní docházky) 

• u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nabídneme zkušenosti se vzděláváním 
žáků-cizinců a spolupráci se školním poradenským pracovištěm 

• budoucí vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaného a mimořádně 
nadaného žáka realizujeme podle pravidel uvedených ve školním vzdělávacím programu (viz 

příloha č. 2) 

• do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti 
v jeho dalším rozvoji – např. doporučení Jak můžete pomoci svým dětem (příloha č. 3) nebo 
Desatero pro rodiče (příloha č. 4) 

 
V Pardubicích, 20.03.2022 
 
Mgr. Gisela Kostelecká 
ředitelka školy 
 

 


